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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

  

V.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan serangkaian pengujian hipotesis terkait 

pengaruh efektivitas audit internal, efektivitas pengendalian internal,  komitmen 

profesional berkelanjutan terhadap pendeteksian fraud dengan kualitas auditor 

internal sebagai variabel moderasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Efektivitas audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendeteksian fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

efektivitas audit internal yang diterapkan maka kemampuan dalam 

mendeteksi fraud semakin tinggi. 

b. Efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pendeteksian fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

efektivitas pengendalian internal yang diterapkan maka kemampuan dalam 

mendeteksi fraud semakin tinggi. 

c. Komitmen profesional berkelanjutan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pendeteksian fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa 

komitmen profesional seseorang auditor tidak mempengaruhi 

kemampuannya dalam mendeteksi tindakan fraud.  

d. Kualitas auditor internal tidak dapat memoderasi hubungan antara efektivitas 

audit internal  dengan pendeteksian fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kualitas seorang auditor tidak mengganggu efektivitas pelaksaan audit 

internal dalam mendeteksi fraud.  

e. Kualitas auditor internal tidak dapat memoderasi hubungan antara efektivitas 

pengendalian internal  dengan pendeteksian fraud. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kualitas seorang auditor tidak mempengaruhi efektivitas pengendalian 

internal dalam mendeteksi fraud. 

f. Kualitas auditor internal tidak dapat memoderasi hubungan antara komitmen 

profesional berkelanjutan dengan pendeteksian fraud.  Hal ini menunjukkan 
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bahwa kualitas seorang auditor dalam komitmen profesional berkelanjutan 

tidak mempengaruhinya dalam mendeteksi fraud. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan dengan kesimpulan pada penelitian ini peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain : 

a. Bagi auditor internal / APIP Inspektorat  Kota Tangerang Selatan diharapkan 

dapat meningkatkan perilaku dan independensinya sesuai dengan standar 

APIP yang berlaku. Auditor internal juga harus memilik serta meningkatkan 

keahlian khusus untuk memungkinkan mereka dapat mendeteksi adanya 

tindakan fraud yang disembunyikan dengan sangat kompleks. 

b. Bagi peneliti selanjutnya,  diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel 

lain seperti pengalaman, skeptisisme profesional, kualitas audit, kompetensi 

akuntansi forensik, komitmen profesional afekif dan normatif, lama waktu 

audit, serta diharapkan dapat memperbanyak objek penelitian dan jumlah 

responden sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.


